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                      VAKANTIETIP 
Verkoop leesboekjes Leesweg. 
Omdat wij overgegaan zijn op een nieuwe leesmethode hebben wij heel 
veel leesboekjes voor de beginnende lezers op school. 
Zoekt u ook naar leesboekjes voor leerlingen uit groep 2 en 3 en wellicht 
groep 4 die passen bij het niveau van uw kind(eren)?  Het aanbod is vaak 
beperkt en elke aanvulling is dan welkom. 
Komt u eens kijken op school naar deze leuke boekjes.  
De meeste boekjes zijn nog in goede staat. Ze worden verkocht voor 
€0,25 per stuk op woensdag 19 juni t/m woensdag 26 juni in de ochtend 
tijdens de inloop om 8.30 uur. 

   
 
 
 

   

   
 

                

 

                           VISSEN  
We zijn met de Rommelpot op maandag 3 juni gaan vissen bij Broekgraaf. 
Eerst kregen we theorie en een PowerPoint. Daarna gingen we fietsen 
met z’n allen. (Roos) mijn groepje had in totaal 62 vissen gevangen. 
(Esmée) en mijn groepje in totaal 4. Als je beet had, moest je de vis 
omhoog halen en met hulp van een speciaal plastic stokje met een 
spleetje. Daar boven zat een gaatje daarmee kon je het haakje uit de bek 
van de vis halen. Als aas hadden we maden, ook was er lokvoer voor als 

je al een hele lange tijd niet beet had. Als je een vis gevangen had moest je eerst je handen nat maken zodat het 
beschermende slijm van de vis niet beschadigd werd. Dat slijm is namelijk tegen bacteriën. Elk groepje had een 
begeleider die hielp je mee. Je had wel geduld nodig. Je kon verschillende vissen vangen kleine, grote en 
middelmatige het was een top dag! 
Roos en Esmée 

 

    

 

17 juni 2019 

   AGENDA 

 

 Di. 18 juni 

Info. Schoolkamp voor 

nieuwe ouders die meegaan 

 Ma. 17 t/m 21 juni 

Verkeersweek 

 Ma. 17 t/m do. 22 juni 

Avond-4-daagse 

 Vrij. 21 juni  

Weeksluiting hal 

Thema: Verkeer 

Aanvang 13:30 uur 

 Do. 27 juni 

Verslagen en nieuwe 

groepsbezetting mee 

 Vrij. 28 juni 

Juffendag Vlindervolk en 

Bijenkorf 

 Di. 2 juli 

Wenuurtje 
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                             VERKEERSWEEK 17 T/M 21 JUNI  
In deze week staat de hele school in het teken van het thema: ‘Verkeer’.  
In de onderbouw zijn we daar al een aantal weken mee aan het werk. We sluiten deze 
week af met een verkeersles op het schoolplein en op de parkeerplaats. 
Donderdag 20 juni krijgen de groepen 1 t/m 3 op het plein een oversteekles.  
Vrijdag 21 juni krijgen groep 4 t/m 8 fietslessen. Deze dag moeten de kinderen hun fiets 
meenemen.  

Er zal deze dag een stuk parkeerplaats worden afgezet om de fietsles neer te zetten. Wil iedereen daar rekening 
mee houden!!! 
 
 

We hebben nog niet genoeg aanmeldingen mogen ontvangen:   
Geef je op bij onze verkeersouders Rita (moeder van Diego en Aguiro) of Andrea (moeder van Twan, Bram en 
Iris).  
Je kunt je ook opgeven bij Eline (Vlindervolk) of Sonja (Bijenkorf). 

Op vrijdag 21 juni is er een weeksluiting in de hal, deze begint om 13:30 uur. 
Iedereen is daarbij van harte welkom!!!   

 

                        10 MINUTENGESPREKKEN ANDERS…………  

Dit schooljaar voeren wij op een andere manier gesprekken met ouders over de ontwikkeling van de kinderen. 
Wij willen namelijk de kinderen meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling en resultaten.  
Op deze manier denken wij de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en nog beter in te spelen op 
verwachtingen van elkaar.  
De laatste gesprekken in juli zullen alleen plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of wanneer dat in februari 
tijdens de gesprekken is afgesproken met elkaar. Wij geven dan ook met het verslag de uitslag van de CITO 
toetsen mee die in juni zijn afgenomen. 
In september 2019 houden we de startgesprekken met kinderen, ouders en leerkracht(en) over het komend 
schooljaar. 

                                     WEEKSLUITINGEN 

Vrijdag 21 juni begint de weeksluiting  om 13:30 uur.Vrijdag 28 juni gaat de gezamenlijke weeksluiting van 
Rommelpot en Zevensprong niet door. 
 

                                             WENUURTJE 
Dinsdag 2 juli ieen wenuurtje voor de kinderen in de nieuwe stamgroep van volgend schooljaar.  
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           SCHOOLREISJE 

Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 op 
schoolreisje naar Oud Valkenveen geweest.  
Alle kinderen en ouders moesten onder  een boog van 
kinderarmen van de kinderen van de hele school naar 
debussen lopen. Nadat alle kinderen en begelei ding in de 
bussen zaten, werden zij uitgezwaaid door de andere 
kinderen van school, leerkrachten en andere familieleden. 
De ochtend begon regenachtig, maar ’s middags kwam de 
zon!! 
De kinderen konden naar hartelust spelen op onder andere: 
springkussens, schommels, auto rijden, familieschommel en 
nog veel meer… 
Moe maar voldaan waren zij rond 16:00 uur op school. Zij 
hebben een heerlijke dag beleefd. 
De ouders die deze dag hebben begeleid, worden hierbij 
hartelijk bedankt!! 
 

                                            WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/

